Referat af Fællesmøde onsdag D. 30. Marts 2016
Afbud fra gymnastikafdelingen og Anders Kristian fra bestyrelsen
1. Meddelelser
Aktivitetsparken bliver en realitet. De sidste 250.000 er bevilliget og derfor
handler næste møde i procesgruppen primært om, hvornår første spadestik
kan tages.

Flemming, fodbold ungdom er indstillet af bestyrelsen til at modtage prisen
som Årets Idrætsleder. Flemming er en af de 5, der nu er med i opløbet.
De sidste budgetter skal indsendes til Dorte hurtigst muligt.
2. Sidste nyt fra udvalgene

Qbold:
Begrænset succes, mlm 5 og 12 hver gang
Håndbold:
Sæsonen slut medio april
Har haft et ok samarbejde med Skals med u14 pigerne. Det fortsætter umiddelbart ikke i den
kommende sæson. Der er pt ikke lavet en aftale med dem.
Har en udfordring mht til at få besat alle trænerposter i den kommende sæson.
Badminton motion:
Klubmesterskab om 14 dage  derefter evaluering af sæsonen i cafeteriet.
Alle baner har været besat i den forgangne sæson.
Badminton ungdom:
Leder efter trænere
Et hold har vundet holdturnering og har kvalificeret sig til slutspillet, men måtte lade holdet blive
hjemme.
Afslutter sæsonen i uge 14
Fodbold senior:
I begyndelsen af sæsonen utilfredshed over at lyset ikke virkede. Men det er ordnet nu.
Starter stille og roligt sæsonen op nu.
Festudvalget:
Programmet for byfesten bliver snart offentliggjort
Byfesten bliver fra onsdag d. 8/6  søndag d. 12/6
Fodbold ungdom:
De første startede op udendørs i uge 8
Har søgt om nye mål  har fået 4
Kommunen er kontaktet mht 4 gamle 11mandsmål der skal væk.
Fodboldskole: har fået trænerassistenter fra u16holdet, 3 trænere er på plads, mangler kun 1
træner og 1 ass. 15 pladser tilbage pt ud af 64.
Spinning:
Sæsonen slut. Har haft en god sæson. Allerede nu kan en fast cykel bookes til den nye sæson.
Cykel motion:
MTBsæsonen slutter nu. Har kørt i nyt terræn i Ravnstrup.

Over 30 mødte op til sommersæsonstart tirsdag.
Volleyball:
1314 fra Løgstrup og 1718 fra Viborg, så ca 30 hver gang.
Tilmeldt 2 turneringer.
Satser på 1520 stk i den kommende sæson  hvis samme træningstid.
Løbeklubben:
Forespørgsel på bedre mulighed for et tilhørsforhold til klubben. Kan fremover bruge hallens
cafeterier til foredrag, fællesspisninger og infomøder.
Der blev i fællesforum diskuteret lidt frem og tilbage om løbeklubben skulle have haft lidt mere
opbakning ved opstart i form af informationer om de rammer LGIF bevæger sig indenfor og de
muligheder, der er.
NB!
Efter mødet tog bestyrelsen denne problemstilling op, og det kom her frem, at Linda allerede
fra Løbeklubbens begyndelse repræsenterede bestyrelsen. Linda gjorde til Løbeklubbens
allerførste møde opmærksom på, at hun stod til rådighed, hvis der var spørgsmål undervejs eller
usikkerhed omkring retningslinier mm.
Så vi må konkludere, at der har været opbakning fra start og mulighed undervejs for at tage fat i
Linda, men at man ikke har benyttet sig af det. Løbeklubben er stadig velkommen til at kontakte
Linda for spørgsmål, og også resten af bestyrelsen.
Er pt på 32 medlemmer (en broget flok) inddelt i forskellige hold begyndende med walk/run.
Har afholdt en event "Kend din By" med succes.
Står bevidst foran halindgangen når de varmer op for at signalere at de er her.
Fitness:
Har haft et godt år  pt. 333 medlemmer
Har haft udfordringer på instruktørholdet, men har fundet nye instruktører og gamle instruktører,
der har valgt at vende tilbage.
Har haft et tiltag  et slankehold. Det har været en succes og det har givet en masse erfaringer.
Men konklusionen er, at succesen af forskellige årsager ikke gentages.
Nye instruktører på instruktørkursus.
3. Orientering om brugen af facebook, forældreintra mm.
VIGTIGT i forbindelse med brug af FACEBOOK:
LGIF har sin egen officielle facebookside der hedder "Løgstrup Gymnastik og Idrætsforening
(www.lgif.dk)"
Alle udvalg kan sende en privat besked inde på siden med info om, hvad man gerne vil have
slået op.
Det er tilladt at aktiviteterne laver deres egne grupper på facebook. Eneste krav er, at LGIFs
logo skal figurere på sidens coverbillede eller profilbillede så ingen er i tvivl om, at det er en
LGIF aktivitet. Logo kan rekvireres som fil hos AnneMette Navntoft (am@navntoft.com)
Man må ikke lave opslag på facebook om LGIF aktiviteter fra egen personlige profil. Derimod
slåes en info eller aktivitet op på den officielle side eller i en af de dertil oprettede grupper.
Derefter kan man dele opslaget på f.eks. Byens Opslagstavle. Derved opnår vi igen, at ingen er
i tvivl om, at det er en LGIF relateret aktivitet, der er tale om.

Kirsten laver aftale med skolen omkring brug af forældreintra.
Hvert udvalg/selvstændige aktivitet har stadig en underside på den officielle hjemmeside
www.lgif.dk
Hvis man vil have hjælp til at redigere sin underside, eller hvis man ønsker at få en info lagt ud
på forsiden af www.lgif.dk kan man kontakte webmaster Thomas Skall på ths@efab.dk
4. Lederfesten

Opfordring til at melde til. Som noget nyt er dagen ændret til en fredag som noget nyt.
Næste år arbejdes der på et nyt koncept og datoen meldes ud i bedre tid.
Lederarrangement u/18 bliver d. 21. April
5. Orientering om generalforsamling d. 26. Maj
Husk at hvert udvalg/selvstændige aktivitet skal stille med en beretning om "året der gik"!
Det er også vigtigt, at alle udvalg og selvstændige aktiviteter er repræsenteret til årets
Generalforsamling.
6. Evt.
Intet

